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1. 
Anno Domini 1522.  

Bosznia magyar fennhatóságú területe, Jajca 

A Vrbasz és Pliva folyók találkozásánál helyezkedik el az a városka, 

melyre még Mátyás király terjesztette ki a Szent Korona hatóságát és 

védelmét. Eme város, és különösen a Pliva völgyét vigyázó erődje, mely 

a Konstantinápolyból Nyugat Európa felé vezető oszmán hadsereg 

felvonulási útvonalának útjába esett, oly fontossággal bírt a nyugati 

keresztény világ védelme szempontjából, akár Nándorfehérvár a Ma-

gyar Királyság belső területei számára. 

Nándorfehérvár eleste után a martalócok, ezek a törökök által fize-

tett rablók úgy gondolták, hogy a magyarok most gyengék, legyőzhető-

ek. Azt tervezték, hogy egy hajnali rajtaütéssel, lajtorjákon csendben a 

falakra hágva, meglepik az őrséget, és hatalmukba kerítik a várost. 

Szép jutalmat reméltek ezért a töröktől, ki már régóta sikertelenül pró-

bálkozott a végvár meghódításával. 

Eme tervnek hírét vette a határt vigyázó bán, az őrség kapitánya, 

Keglevics Péter. A helyőrség egyharmadát, száz lovas vitézt, Cseri Ba-

lázs hadnagy vezérlete alatt elrejtett egy völgyben, azzal a paranccsal, 

hogy ha majd ágyúlövéssel jelt ad, támadják hátba a haramiákat. Az 

őrség többi része a falakon belül maradt, készenlétben várakoztak, 

lovaik nyereg alatt álltak. 

Ünnepnap lévén a városi fehérnépet kiküldte a mezőre, hogy táncol-

janak, vigadjanak. A haramiák figyelmét persze nem kerülték el a kör-

táncot járó asszonyok, és igencsak elcsábultak a könnyű préda láttán. 
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Mind a mezőhöz settenkedtek, és arra készültek, hogy lecsapnak az 

ünneplőkre. 

Cseri hadnagy maga volt lesen. Lóról szállva, egy mogyoróbokor ta-

karásából figyelte az eseményeket. Derék hátasa kantárának szárát 

egy jó legénye markába nyomta, aki hátrébb, a fák mögött várakozott 

parancsnokára. Néha-néha megsimogatta a horkantgató ló nyakát, 

amely kitágult orrlikakkal szimatolt gazdája után. Érezte a harc előtti 

vibrálást maga körül, és megszokta már, hogy ilyenkor vitéz lovasa a 

nyeregből irányítja. 

A hadnagy ezenközben megfigyelte a bátor fehérnépet, akik tudtak a 

veszélyről, de életük java már csak így telt itt a végen, és ezért nem ret-

tentette őket, inkább csak kissé kipirultak tőle. Az itteni népek gyorsan 

éltek és szenvedélyesen, megbecsültek minden békés napot, kiélveztek 

minden ünnepet, hisz oly ritkán volt ilyen kegyben részük. Ha pedig 

oda kellett tenni magokat a veszedelem elébe, hát arra is készek voltak. 

Még az asszonyok is. 

Látott néhány haramiát is, kik éppen úttalan terepen, libasorban 

osontak. Kecskeszőrbe öltözött, kucsmás, szakállas alakok. Jatagánnal, 

fejszével, pásztorbottal, némelyikük puskával is felfegyverkezve. Egy 

kisebb csapat, kik bizonnyal úgy gondolták, megkerülik a mezőt, hogy 

elébe vágjanak a menekülőknek, mikor azok megszaladnak majd a 

támadás elől, közte és az asszonyok között haladt. Talán úgy okoskod-

tak, hogy a leggyorsabb lábú menyecskéket ők kaphatják el, ami igen 

okos gondolat lehetett számukra. 

Cseri úgy döntött, eleget látott már, visszaindult a rejtőző huszárszá-

zadához. Keglevics kapitány nem késlekedhet már sokáig, hamarosan 

jelt kell, hogy adjon. 

Jól gondolta, alig ért vissza csapatához, mikor eldördült egy ágyú a 

fellegvárban. A bán ezzel adott jelet, majd hadinépével kirontott a vár-

ból. A jó huszárok, mint fergeteg, zúdultak le a lejtőn. 

A rablónép igencsak megszeppent erre, hirtelen azt sem tudták mi 

történt, hogy a könnyű prédának ígérkező asszonyokra vessék-e magu-

kat, vagy inkább meneküljenek, esetleg harcoljanak? 
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Cseri Balázs katonái sem késlekedtek, hátulról támadtak rájuk. Elő-

ször azt a kis különítményt gázolták le, amely a bekerítésre tett kísérle-

tet. Miközben elvágtattak mellettük, a hadnagy kicsapott jobbra is, 

balra is, szablyája pengéje mindahányszor véresőt fakasztot. 

Ezután elszáguldottak az asszonyok mellett, akik bősz kiáltásokkal 

biztatták a támadó huszárokat. Némelyikük talán maga is szívesen 

fegyvert fogott volna a vidéket gyakorta pusztító fosztogatók ellen, 

akik most rájuk vetettek szemet. 

A martalócok könnyű lakomára számítottak, először a várat akar-

ták, aztán a nőket, de bizony beletört a foguk mindkét fogásba. A ma-

gyar és horvát vitézek ott vagdalták, aprították őket, ahol csak érték. A 

két tűz közé szorult meglepett rablók sorsa megpecsételődött, szinte az 

utolsó szálig ott vesztek a jajcai falak előtt. 

 

 


